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1. ВСТУП 
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Бізнес-планування в авіації» та «Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», 

введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз, 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та 

умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 

багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 

семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 

Назва теми 

 

Обсяг навчальних занять  

(год.) 
Усього Лекції Практичні 

занят. 

СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

8 семестр 

Модуль №1 «Бізнес-планування авіаційних підприємств»  
1.1 Бізнес-план в ринковій системі 

господарювання 
12 2 2 8 

1.2 Особливості бізнес-планування в авіації 12 2 2 8 
1.3 Процесу стратегічного планування 

14 
2 
2 

2 8 

1.4 Структура, розробка й оформлення бізнес-
плану 

14 
2 
2 

2 8 

1.5 Складові бізнес-плану 
23 

2 
2 
2 

2 15 

1.6 Рекомендації щодо складання бізнес-плану 
авіаційних підприємств 

14 
2 
2 

2 8 

1.8 Домашнє завдання №1 8   8 

1.9 Модульна контрольна робота №1 8 2 - 6 

Усього за модулем № 1 105 24 12 69 

Усього за навчальною дисципліною 105 24 12 69 

 

2.2. Домашнє завдання 

У восьмому семестрі студенти виконують домашні завдання (ДЗ№1), 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 
рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних 
знань та вмінь, набутих  у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни 
в області бізнес-планування авіаційних підприємств. 
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Виконання ДЗ є важливим етапом у підготовці фахівця зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  
Конкретна мета ДЗ полягає в формуванні у студентів практичних навичок 

розв’язання конкретних задач з формування бізнес-плану підприємства.  
Для успішного виконання ДЗ№1 студент повинен знати поняття й 

принципи бізнес-планування,  структуру бізнес-плану; структуру і послідовність 
розробки бізнес-плану в  авіаційній сфері; фактори зовнішнього середовища і 

розробляти маркетинговий план авіаційного підприємства; фактори 
внутрішнього середовища і розробляти план забезпечення ресурсами 
авіапідприємства;  принципи оцінювання ризиків і поріг рентабельності бізнес-
проекту та вміти застосувати отримані знання для розробки бізнес-плану для 
авіаційного підприємства. 

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання ДЗ№1 – до 8 годин самостійної роботи. 

 
   3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування 

фірми: Навч. посіб. – К.: 2011. – 423 с. 

3.1.2. Іванюта С. М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посібник / С. 

М. Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с. 

3.1.3. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник / 

С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чоботар. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 280 

с. 

3.1.4. Шваб Л. І. Основи підприємництва: навч. посібник / Л. І. Шваб. – К.: 

Каравела, 2006. – 344 с. 

3.1.5. Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посібник / З. С. 

Варналій. – 3-тє вид., випр.і доп. – К. : Знання-Прес, 2010. – 305 с. 

3.1.6. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. 

— Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. 

Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2012. — 379 с. 

3.1.7. Гой І.В. Підприємництво [текст]: навч. посіб. /І.В. Гой, Т.П. 

Смелянська – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с. 

3.1.8. Діброва Г. С., Лисін Є. П., Хіжняк А. М. Економіка, організація і 

планування ЦА. – К. : Транспорт, 2011.  

 

Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.9 Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. 

Організація бізнесу: навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : 

Кондор, 2009. – 896 с. 

3.1.10. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління 

підприємством. – К.: ЦНЛ, 2004. – 400 с. 

3.1.11. Основи бізнесу: Навчальний посібник / Я.С. Ларина, СВ. Мочерний 

та ін. – К: Видавничий центр «Академія», 2009. – 383 с. 

3.1.12. Тирпак І.В.Основи економіки та організації підприємництва: навч. 
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посіб. / І.В. Тирпак, В.І. Тирпак, С.А. Жуков. – К. : Кондор, 2011. – 284 с.__ 

3.1.13. Руснак Н. О, Руснак В. А. Конкурентна свідомість // Конкуренція. – 

2010. – № 1.-С. 56-57.  

3.1.14. Смирнов А. Л. Організація фінансування інвестиційних проектів. – 

Л. : АТ «Консалтбанкір», 2011. – 219 c.  

3.1.15. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / Під ред. Є. 

С. Стоянової. – 2-е вид., перераб. і доп. – К. : Вид-во Перспектива, 2009. – 574 с.  

3.1.16. Ястремська О. М. 11. Стратегічне управління інвестиційною 

діяльністю підприємства : навч. посіб. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 191 с. 

 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до ТЗН 
 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним 

планом 

Кількість 

1. Опорний конспект лекцій 1.1-1.6 
Е електронна версія 

2. 
Методичні рекомендації з 

виконання практичних занять 
1.1-1.6 

Е електронна версія 

3. 
Методичні рекомендації до 

самостійної роботи 
1.1-1.6 

Е електронна версія 

4. 

Методичні рекомендації до 

виконання домашнього 

завдання 

1.7, 2.6 

Е електронна версія 
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

8 семестр 

Модуль №1 
Мах кількість 

балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах кількість 
балів 

 

Виконання завдань поточного контролю № 1.1-

1.6 (8б×6) 
48 

(сумарна) 

 

Виконання та захист домашнього завдання № 1 20  

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 41 бал. 

 

Виконання модульної контрольної роботи №1 20  

Усього за модулем №1 88  

Семестровий диференційований залік 12 

Усього за 8 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься 

до відомості модульного контролю.  

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Виконання завдань 

поточного контролю 

Виконання 

модульної 

контрольної роботи  

Виконання та захист 
домашнього 

завдання 

43-48 18-20 18-20 Відмінно 

36-42 15-17 15-17 Добре 

29-35 12-14 12-14 Задовільно 

Менше 29 Менше 12 Менше 12 Незадовільно 

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 

підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною 

шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
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Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно 

66-78 Добре 

53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 

 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за 

національною шкалою (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

 Відповідність залікової рейтингової 

оцінки в балах оцінці за національною 

шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 Оцінка в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

79-88 Відмінно  12 Відмінно 

66-78 Добре  10 Добре 

53-65 Задовільно  8 Задовільно 

 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок 

у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 

та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з 

дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 

Дуже добре 
(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 

Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60-66 Е 

Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 
 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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